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Þetta er vísir að gæðahandbók sem er skrifuð með það fyrir augum að tryggja og festa gæðastarfið í sessi 

innan Betri árangurs. Grunnvinna við gæðahandbókina, þ.e. framsetning, hönnun og röðun efnisatriða er 

framkvæmd af Betri árangri með hliðsjón af fyrirliggjandi viðmiðum og viðmiðum European Quality Mark 

(EQM) eða Evrópska gæðamerkisins. 

 

0.0 Almennar upplýsingar um Betri árangur. 

Betri árangur, kt 540303-3710 hefur leyfi, skv. fyrirtækjaskrá til að annast alls kyns námskeið og sinna t.d. 

matsstörfum og ráðgjöf, en hefur um árabil lagt aðaláherslu á kennslu í íslensku fyrir útlendinga. Kennslan 

fer einkum fram á Suðurlandsbraut 6 í Reykjavík en lögheimili hans er að Álfhólsvegi 22a, 200 Kópavogi.  

Skipurit Betri árangurs ehf. 

 

 

0.1  Áherslur varðandi nám og umgjörð náms 

Betri árangur einsetur sér að bjóða upp á nám sem felur í sér gæði, gagn og gleði. Námið er einkum ætlað 

þeim sem ekki hafa íslensku að móðurmáli eða hafa dvalið langdvölum erlendis og þurfa að skerpa á 

kunnáttu sinni í íslensku. Skólinn hefur leyfi til að annast margvísleg námskeið, sinna matsstörfum og 

ráðgjöf en hefur nær eingöngu lagt áherslu á kennslu í íslensku fyrir útlendinga.  
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Betri árangur leggur sig fram við að ráða leiðbeinendur sem hafa sérþekkingu og reynslu í kennslu íslensku 

fyrir þá sem ekki hafa hana að móðurmáli og aðstoðarfólk sem talar tungumál viðkomandi hóps. Skólinn 

sækist eftir starfsfólki sem hefur innsýn í og reynslu af fullorðinsfræðslu. Þeir sem starfa hjá Betri árangri 

hafa allir þau sameiginlegu markmið að nemendur nái markmiðum námsins, það efli þá og veiti þeim 

ánægju. 

Betri árangur leggur því áherslu á að leiðbeinendur hafi í huga að:  

 Bakgrunnur nemenda getur verið ólíkur, menning þeirra ólík og reynsla af fyrra námi mismunandi. 

 Nemendur eru á ólíkum aldri og hafa hugsanlega ólíkar þarfir til námsins. 

 Verkefni séu hagnýt og tengist daglegu lífi og starfi þátttakenda. 

 Ólíkir einstklingar þurfa fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

 Aðferðir þær sem notaðar eru auðveldi nemendum að yfirfæra nýja þekkingu í leik og störf. 

 Uppörvun, góð aðstoð og þolinmæði er nauðsynleg. 

Betri árangur leggur einnig áherlsu á að húsnæði, aðstaða, námsgögn og tæki séu við hæfi. 

Fjölmenningarstefna Betri árangurs 

Hjá Betri árangri njóta allir jafnrar virðingar óháð kynþætti, litarhætti, kynferði, trú, stjórnmálaskoðunum, 

ætterni, fötlun eða félagslegri stöðu. Kappkostað er að koma til móts við þarfir nemenda af erlendum 

uppruna með íslenskukennslu og fræðslu um íslenskt samfélag og menningu, jafningjastuðningi og öðrum 

þeim ráðum sem að gagni mega koma til þess að þeim gangi sem best í náminu. Lögð er áhersla á að 

styrkur fjölmenningar verði nýttur til góðs fyrir samfélagið. 

Markmið 
Lagt er kapp á að nemendur í íslensku fyrir útlendinga tileinki sér þann orðaforða sem geti gert þá  eins 

sjálfbjarga og mögulegt er við daglegar aðstæður sínar á Íslandi. Inn í námsefnið fléttast kynning á landi 

og þjóð, hefðum og siðum með það fyrir augum að aðstoða þátttakendur við að tengjast fólkinu  í landinu 

með auknum skilningi á venjum þess og menningu.  

Markmið náms á vegum Betri árangurs eru byggð á markmiðum námskráa í íslensku fyrir útlendinga. 

Skipulag náms 
Námskeið eru yfirleitt 60 stunda löng en geta verið styttri allt eftir því sem viðskiptavinir óska. Kennt er á 

öllum tímum dags og einnig um helgar, allt eftir þörfum og óskum viðskiptavina. 
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Námsframboð 
Boðið er upp á nám á fyrsta, öðru, þriðja hæfniþrepi íslenskunáms fyrir útlendinga, auk einkatíma og 

sérhæfðra námskeiða s.s. talmáls-, ritunar-, réttritunar-, Íslendingasagna-, ljóðalesturs-, yndislesturs- og 

framburðarnámskeiða, sem dæmi. 

Náms- og starfsráðgjöf 
Þar sem skólinn er svo fámennur starfar ekki sérstakur náms- og starfsráðgjafi við hann. 

Raunfærnimat 
Áhugsamir geta farið í raunfærnimat en það byggir á markmiðum námskráa í íslenskufyrir útlendinga. 

Sérstaða/sérkenni starfseminnar og áætluð þörf – markhópur 
Þeir sem starfa hjá Betri árangri ehf, kappkosta að virkja nemendur sem allra mest í náminu, kennt er í 

fremur litlum hópum (13 nemendur) og áhersla lögð á að sérhver þátttakandi taki sem mestan þátt í 

umræðum og því sem gert er í tímum. Reynt er eftir fremsta megni að skapa persónulegt andrúmsloft svo 

þeir sem berjast við kvíða eða minnimáttarkennd af einhverju tagi nái að slaka á og taka þátt. Undir 

markhóp falla allir þeir sem ekki hafa íslensku að móðurmáli eða verið langdvölum erlendis og vilja bæta 

íslenskukunnáttu sína. 

Fyrirkomulag kennslu 
Yfirleitt er hver kennslustund 40 mínútur nema um sérstakar óskir sé að að ræða. 

0.2 Um gæðahandbók Betri árangurs 
Betri árangur hóf í janúar 2020 vinnu við gerð eiginlegrar gæðahandbókar samkvæmt þeim viðmiðum sem 

sett voru í tengslum við European Quality Mark (EQM) eða Evrópska gæðamerkið. Merkið er veitt þeim 

fræðsluaðilum sem fara eftir viðmiðum og uppfylla gæði Evrópska gæðamerkisins. Einungis er um fyrstu 

skref Betri árangurs að ræða en það er vilji og stefna þeirra sem að skólanum standa að fylgja þeim 

viðmiðum sem sett eru í tengslum við Evrópska gæðamerkið. Gæðahandbókin er birt á heimasíðu skólans 

https://learningicelandic.wordpress.com/ 

Betri árangur leggur sig fram við að veita viðskiptavinum sínum góða og faglega þjónustu og er innleiðing 

gæðaferla liður í að tryggja og auka gæði þjónustunnar.  Gæðahandbókinni er ætlað að taka á helstu 

þáttum fræðsluþátta í fullorðinsfræðslu, hún skiptist í fimm kafla sem hver um sig hefur að geyma nokkra 

efnisþætti sem lýsa gæðaviðmiðum eða verklagsreglum. 

Kaflarnir nefnast: 

0 Almennar upplýsingar, I Fræðsluaðili, stjórnun og framkvæmd fræðslu, II Þarfir nemenda og þróun 
námskeiða, III Mat á námsárangri og IV Gæðastjórnun 
 

https://learningicelandic.wordpress.com/
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1. Stjórnun og framkvæmd fræðslu 

1.1 Viðmið um stjórnun og skjalastjórnun 

1.1.1 Varðveisla upplýsinga um námskeið og nemendur 

Í byrjun janúar 2020 hefur Betri árangur verið að stíga sín fyrstu skref í samkomulagi við Stúdíu ehf. um 

aðstoð við innleiðingu vefkerfis sem kallast My School. Kerfinu er ætlað að halda utanum upplýsingar 

varðandi nemendur og námskeið.  Inn í kerfið verða skráðar upplýsingar um þau námskeið sem í boði eru 

hjá Betri árangri hverju sinni. Eftir skráningu eða þátttöku í námskeiði eða námskeiðum verður hægt að 

sækja eldri upplýsingar sem snerta nemendur með því að slá inn kennitölu viðkomandi. Áður hafa 

upplýsingar verið vistaðar á Google doc. 

1.1.2 Varðveisla upplýsinga um viðveru nemenda 

Leiðbeinendur sjá um skráningu viðveru. Nemendur fylgjast með mætingum sínum reglulega og formlega 

tvisvar meðan á námskeiðinu stendur (sjá fylgiskjal nr. 1). Viðvistarskráning er vistuð á Google doc og geta 

nemendur þá haft samband við skólann eftir að námi lýkur og leitað eftir upplýsingum ef þeir óska þess. 

Ef nemandi óskar eftir yfirliti um eitthvað sem viðkemur námsferli hans er Google doc skjalinu deilt með 

honum. Skjalið er einstaklingsmiðað og þannig stillt að viðkomandi geti einn séð upplýsingarnar og skrifað 

athugasemd til baka ef vill. Ef mætingar fara niður fyrir 75% fá nemendur ekki viðurkenningu (skírteini í 

lok námskeiðs) 

Farið er að lögum um persónuvernd 90/2018 varðandi varðveislu persónuupplýsinga  

(https://www.althingi.is/lagas/nuna/2018090.html  

Athugasemd: Verið er að innleiða My School skráningarkerfið.  

Vonast er til að innleiðingu viðveruskráningarhluta kerfisins ljúki á haustönn 2020. 

1.1.3 Skráning námsárangurs 

Leiðbeinendur skrá námsárangur nemenda sinna í Excel skjal sem vistað er á Google doc. Miðað er við að 

nemandi hafi náð einkunninni 4.5 (5.0) til að hefja nám á næsta þrepi hjá Betri árangri. Hvert námskeið 

tekur mið af námskrá í íslensku fyrir útlendinga (sjá fylgiskjal nr. 2). 

 

 

 

 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2018090.html
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1.1.4 Trúnaður og meðferð persónuupplýsinga 

Allir þeir sem koma að Betri árangri gæta trúnaðar við viðskiptavini sína. Lög nr 90/2018 um 

persónuupplýsinar og persónuvernd auk siðareglna kennara https://www.ki.is/um-ki/stefna/sidareglur 

gilda eftir því sem við á varðandi persónuvernd, trúnað, þagnarskyldu og varðveislu og eyðingu gagna. 

https://namskra.is/books/adalnamskraframhaldsskola2011/namsmat/profurlausnirogsimatsgognsemer

ulidurilokaeinkunn 

Áreiðanleiki 

Starfsfólk Betri árangurs ehf gætir þess að fremsta megni að upplýsingar sem það veitir séu réttar og eins 

nákvæmar og kostur er. Það fullyrðir ekki meira en vitneskja þess nær til hverju sinni, viðurkennir 

takmörkun vitneskju sinnar ef þannig er, aflar sér upplýsinga eða vísar fyrirspurnum til viðeigandi aðila. 

Skráning 

Upplýsingar um þá sem innrita sig á námskeið hjá Betri árangri eru skráðar á eyðublöð sem vistuð eru á 

Google doc eða þeim eytt. Skrifleg trygging fyrir því að nemendur geti lokið námi sínu er á 

innritunareyðublaði en allir umsækjendur fá afrit af því (sjá fylgiskjal nr.3).  

Aðgangur að trúnaðarupplýsingum 

Stjórnendur og kennarar hafa aðgang að trúnaðarupplýsingum. 

1.1.5 Lok námskeiða 

Íslenskunámskeið fyrir útlendinga 

Til að ljúka námskeiði þarf nemandi að mæta að minnsta kosti í 75% kennslustunda að öðrum kosti getur 

Betri árangur ekki staðfest námsklok. 

Námslok eru þegar öll kennsla hefur farið fram, verkefnum skilað, þau yfirfarin og endurgjöf átt sér stað. 

 Leiðbeinendur hafa skilað inn upplýsingum um mætingu nemenda. 

 Leiðbeinendur hafa skráð og skilað inn upplýsingum um námsárangur nemenda 

 Þátttakendur hafa fyllt út námskeiðsmat. 

 Leiðbeinendur hafa fengið upplýsingar um námskeiðsmat nemenda og fjallað hefur verið um það 

 Nemendur hafa fengið staðfestingu á námsárangri sínum 

 Nemendur útskrifast í tengslum við síðustu kennslustund. Þeir taka á móti viðurkenningarskjölum 

og boðið er upp á veitingar. 

 

 

 

https://www.ki.is/um-ki/stefna/sidareglur
https://namskra.is/books/adalnamskraframhaldsskola2011/namsmat/profurlausnirogsimatsgognsemerulidurilokaeinkunn
https://namskra.is/books/adalnamskraframhaldsskola2011/namsmat/profurlausnirogsimatsgognsemerulidurilokaeinkunn
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1.2 Viðmið um námsumhverfi og aðbúnað 

1.2.1 Umhverfi og aðstæður til náms 
Nám á vegum Betri árangurs fer að langmestu leyti fram í leigðu húsnæði skólans en einnig á vettvangi.  

Þess er gætt að: 

 Borð og stólar henti fullorðnum einstalingum. 

 Aðgengi sé fyrir fatlaða, s.s. dyraop skv. stöðlum. 

 Lýsing, hljóðvist og hitastig sé fullnægjandi til kennslu og náms. 

 Viðeigandi kennslutæki séu fyrir hendi. 

 Salernisaðstaða sé fyrir hendi, bæði fyrir fatlaða og ófatlaða. 

 Aðstaða sé til að neyta matar og drykkjar í hléum. 

 

1.2.2 Aðstaða, tækjabúnaður, kennsluaðferðir og námsefni 

Betri árangur leggur áherslu á að námsefni sé fjölbreytt og hæfi fullorðnum einstaklingum. Skólinn fylgist 

með með og hefur þróað námsefni sem hæfir fullorðnum námsmönnum. Þar sem skólinn er svo fámennur 

er ekki boðið upp á námsráðgjöf af hendi námsráðgjafa. 

 

2. Þarfir nemenda og þróun námskeiða 

2.1 Viðmið til að skilgreina þarfir og markmið nemenda 

2.1.1 Þarfir og markmið nemenda 

Betri árangur leggur sig fram við að bjóða námskeið sem henta viðskiptavinum hans. Þeir fá upplýsingar 

um innihald og markmið hvers námskeiðs, í námskeiðslýsingum og kennsluáætlunum. Lýsing áfanga er 

birt á heimasíðu skólans http://learningicelandic.wordpress.com/ 

 Boðið er upp á stöðumat í viðtölum. 

2.2 Þarfir og markmið nemenda 

2.2.1 Námsmarkmið og innihald námskeiða 

Innihaldslýsing hvers námskeið og námsmarkmið hans eru gerð nemanda ljós áður en hann byrjar námið. 

Námskeiðslýsingar eru aðgengilegar á heimasíðu, námsmarkmið taka mið af námskrá í íslensku fyrir 

útlendinga og koma fram í kennsluáætlun, (sjá fylgiskjal nr. 4). 

http://learningicelandic.wordpress.com/
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2.2.2 Endurskoðun námsmarkmiða og þarfir nemenda 

Námskeiðslýsingar og viðeigandi námsmarkmið eru endurskoðuð fyrir hverja önn og jafnvel oftar eftir 

þörfum viðskiptavinarins (t.d. ef um námskeið fyrir t.d. fyrirtæki er að ræða). Kennari hvers námskeiðs ber 

ábyrgð á því að farið sé eftir kennsluáætlun og námsmarkmiðum fylgt. Hann ber einnig ábyrgð á því að 

fylgst sé með námsframvindu nemanda og viðveru. Um miðbik sérhvers námskeiðs fer fram svokallað 

miðnámskeiðsmat þar sem bæði kennarar og nemendur taka þátt. Miðnámskeiðsmatið er tvíþætt. 

Kennarar meta stöðuna í námskeiðinu, hvort framvinda sé eðlileg. Ef um, t.d. frávik frá kennsluáætlun er 

að ræða skrifa þeir frávikaskýrslu (sjá fylgiskjal nr. 5) og senda skólastjóra í tölvupósti en ef allt er skv. 

áætlun senda þeir honum stutta orðsendingu í tölvupósti um að svo sé. Nemendur taka einnig þátt í 

matinu því lögð er fyrir kennslukönnun, (sjá fylgiskjal nr. 6) þar sem nemendur eru beðnir um að leggja 

mat á þætti sem tengjast kennslu, námsgögnum og aðbúnaði. Þar sem skólinn er lítill er það á höndum 

skólastjóra að vinna úr kennslukönnuninni og fara yfir hana með hlutaðeigandi kennurum í viðtali þar sem 

rætt er hvað vel var gert, hvað betur mætti fara og hvaða úrbætur eru líklegastar til árangurs. Skólastjóri 

ræðir líka við nemendur um könnunina og falast eftir hugmyndum um hvernig hægt er að bæta 

skólastarfið. Nemendum er boðið að ræða könnunina í hópnum eða einslega og fyllsta trúnaði er heitið ef 

þess er óskað. Frávikaskýrslur eru vistaðar á google doc sem og úrvinnsla könnunarinnar og fundargerð 

(sjá fylgiskjal nr. 7) kennslukönnunarfundar skólastjóra og kennara. 

Í lok hvers námskeiðs eru nemendur einnig beðnir um að leggja stutt mat á námskeiðið í heild, (sjá fylgiskjal 

nr. 8). Matið er nú vistað á google doc. 

2.2.3 Námssamningur við nemendur og hagsmunaaðila 

Þegar einstaklingur skráir sig á námskeið verður til samkomulag milli hans og skólans um þátttöku hans í 

námskeiði ef nægilegur þátttakendafjöldi næst. Betri árangur ber ábyrgð á því að nemandi sé skráður á 

rétt námskeið, (sjá fylgiskjal nr. 3) og hann fái upplýsingar um hvar og hvenær námskeiðið sé haldið. Einnig 

að hann fái í hendur upplýsingar um innihald og markmið námskeiðsins (sjá fylgiskjal nr 4).  Skólinn gerir 

ekki eiginlega námssamninga við nemendur en stundum eru nemendur á námssamningum t.d. hjá 

Vinnumálastofnun eða fyrirtækjum. Þeir samningar eru þá í höndum Vinnumálastofnunar og 

hlutaðeigandi fyrirtækja. 
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2.2.4 Árangursrík kennsla 

Betri árangur leggur sig fram við að tryggja nemendum góða kennslu og að námsmarkmið séu raunhæf. 

Leiðbeinendum ber að fylgja þeim námsmarkmiðum sem fylgja sérhverju námskeiði. Skólinn og þeir sem 

leiðbeina í nafni hans bera sameiginlega ábyrgð á því að nemendur geti náð settum námsmarkmiðum. 

Nemandi ber ábyrgð á eigin námi. Regluleg samskipti eru á milli kennara og skólastjóra. Skólinn er lítill og 

lagt er upp úr persónulegum og faglegum samskiptum við nemendur. 

2.3 Innihald námskeiða og kennsluaðferðir 

2.3.1 Innihald námskeiða og kennsluaðferðir 

Námskeið byggja á markmiðum námskráa í íslensku fyrir útlendinga en stundum eru þau sniðin að þörfum 

fyrirtækja sem óska eftir sérsniðnum námskeiðum. 

2.3.2 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Segja má að starfið hjá Betri árangri sé undir áhrifum af félagslegri hugsmíðahyggju. Námið er skipulagt 

þannig að gert er ráð fyrir virkri þátttöku nemandans. Mikilvægur liður í því að svo verði er að 

námsmaðurinn hafi áhuga á viðfangsefninu og sjái tilgang í að læra það sem til þarf til að leysa verkefnið. 

Eftirfarandi kennsluaferðir falla vel að hugmyndinni um félagslega hugsmíðahyggju og þeim er mörgum 

hverjum beitt hjá Betri árangri, sem dæmi má taka:  

Leitaraðferðir: Nemendur taka þátt, skipuleggja, brjóta heilann, sýna áhuga og sýna öguð og fjölbreytt 

vinnubrögð. Þrautalausnir: Nemendur taka þátt, ræða saman og velta fyrir sér lausnum. Umræðu- og 

spurnaraðferð: Nemendur taka þátt, sýna áhuga, hlusta á aðra og ræða saman. Innlifunaraðferðir og 

tjáning. Hópvinnubrögð: Nemendur beita þessari aðferð á einhverjum tímapunkti á öllum stigum 

námsins. Sjálfstæð skapandi verkefni. 

Þær kennsluaðferðir sem áður voru nefndar hvetja allar til skapandi samskipta og voru valdar með það í 

huga að hvetja nemendur til að taka virkan þátt í náminu og vekja með þeim áhuga og ábyrgð á 

námsframvindu sinni, ýta undir sjálfbærni í námi auk þess að efla læsi þeirra í víðum skilningi. Meðvitað 

val á fjölbreyttum kennsluaðferðum er einnig einn liður í að búa nemendur sem best undir frekara nám 

eða þátttöku í atvinnulífinu síðar meir.  

Betri árangur starfar eftir þeirri sannfæringu að þeir nemendur sem hafi jákvæða sjálfsmynd séu líklegri 

til að standa sig betur bæði í námi og í félagslegum hlutverkum sínum. Námsumhverfi sem ýtir undir 

jákvæða sjálfsmynd nemans, hvetur til þekkingarleitar, styður breytingar og virðir leið hans til að ná 

settum markmiðum er líklegt til að hjálpa til þess að námsmaðurinn taki góðum framförum. Í ljósi þessa 

er á öllum námsstigum lögð áhersla á almennt jafnrétti, heilbrigði og velferð. 
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Skólinn leggur áherslu á að leiðbeinendur í fullorðinsfræðslu þurfi að gera sér grein fyrir hvaðan þekkingin 

sé sprottin. Þeir þurfi að taka tillit til fortíðar, fyrri þekkingar og reynslu nemenda, sömuleiðis þurfi þeir að 

hafa í huga mögulegar breytingar á líkamlegu atgervi nemenda sinna. Þeir sem standa að Betri árangri 

hafa ofangreint í huga og leggja mikla áherslu á að sinna nemendum vel, vinna traust þeirra og skapa þeim 

aðstæður til að njóta námsins og veru sinnar í skólanum. Tvisvar á önn (um miðbik og í lok) er lagt fyrir 

námskeiðsmat til að kanna viðhorf nemenda til námsins og kennsluumhverfisins (sjá fylgiskjöl nr. 6 og nr. 

8). 

2.4 Kröfur til starfsfólks 

2.4.1 Hæfi leiðbeinenda 

Þær kröfur eru gerðar til þeirra sem koma að kennslu í íslensku á vegum Betri árangurs að þeir sem bera 

aðalábyrgð á kennslunni hafi kennsluréttindi en þeir sem aðstoða hafi reynslu af því að vinna með 

fullorðnu fólki og/eða tali móðurmál nemenda. Starfsfólk skilar inn starfs- og námsferilskrám og 

stjórnendur sjá til þess að þær séu uppfærðar reglulega. Ferliskár eru vistaðar. Gerður er 

verktakasamningur við leiðbeinenda eða aðstoðarmann þar sem réttindi hans og skyldur koma fram (sjá 

fylgiskjal nr. 9).  

2.4.2 Stuðningur og endurmenntun leiðbeinenda 

Þeir sem koma að kennslu hjá Betri árangri leiðbeina aðeins samkvæmt sinni sérþekkingu. Sérhver 

leiðbeinandi fylgist með þróun á sínu sviði og sækir endurmenntun eftir því sem við á og þá í samráði við 

skólastjóra og ef endurmenntunin er talin hæfa er hún á kostnað skólans. Leiðbeinendum er t.d. boðin 

þátttaka á námskeiðum á vegum Ísbrúar, félags kennara sem kenna íslensku sem annað mál. 
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3. Viðmið um námsmarkmið 

3.1 Viðmið um árangur samkvæmt námsmarkmiðum 

3.1.1 Fjölbreyttar matsaðferðir 

Hjá Betri árangri er áhersla lögð á að hafa námsmat sem fjölbreyttast. Stuðst er við svokallað heildrænt 

námsmat (Authentic Assessment) sem felur í sér að námsmatið á námskeiðunum byggjst á starfi þar sem 

nemendur fást við sem raunverulegust viðfangsefni sem reyna á að þeir beiti þekkingu sinni, leikni og 

hæfni.  

Dæmi um námsmatsaðferðir eru: 

o Símat 
o Sjálfsmat 
o Jafningjamat 
o Leiðsagnarmat 
o Verkefni 
o Próf 
o Skil til nemenda: 
o Munnleg endurgjöf 
o Skriflegar umsagnir leiðbeinenda 
o Einkunnir eftir því sem við á 

 

Leiðbeinandi ber ábyrgð á að námsmarkmið séu ljós í upphafi námskeiðs, sömuleiðis ber hann ábyrgð á 

endurgjöf. 

3.1.2 Upplýsingar um mat á námsárangri 

Í upphafi hvers námskeiðs gerir leiðbeinandi nemendum grein fyrir námsmarkmiðum (sjá fylgiskjal nr. 4) 

og hvernig endurgjöf og námsmati verður háttað. Til að ljúka námskeiði þarf þátttakandi að mæta að í 

minnsta kosti 75% kennslustunda að öðrum kosti getur Betri árangur ekki staðfest þátttöku og 

námskeiðslok. Nemendur fylgjast náið með mætingu sinni og staðfesta það (sjá fylgiskjal nr. 1). 

3.1.3 Námsárangur 

Leiðbeinendur skrá námsárangur nemenda sinna í Excel skjal sem vistað er á Google doc. Miðað er við að 

nemandi hafi náð einkunninni 4.5 (5.0) til að hefja nám á næsta þrepi hjá Betri árangri. Hvert námskeið 

tekur mið af námskrá í íslensku fyrir útlendinga. Viðurkenningarskjal er staðfesting á að nemandi hafi 

staðist þær kröfur sem gerðar voru um námsárangur og mætingar á námskeiðinu (sjá fylgiskjal nr. 10). 
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4. Gæðastjórnun 

4.1 Viðmið um námskeiðsmat og gæðaeftirlit 

4.1.1 Námskeiðamat 

Tilgangur námskeiðsmats er að kanna viðhorf nemenda til gæða námsins, frammistöðu leiðbeinanda og 

kennsluumhverfis. Niðurstöður matsins eru notaðar til að þróa námskeið og bæta þau. Námskeiðsmat er 

lagt fyrir á öllum námskeiðum: 

Um miðbik sérhvers námskeiðs fer fram svokallað miðnámskeiðsmat þar sem bæði kennarar og 

nemendur taka þátt. Miðnámskeiðsmatið er tvíþætt. Leiðbeinendur meta stöðuna í námskeiðinu, hvort 

framvinda sé eðlileg. Ef um t.d. frávik frá kennsluáætlun er að ræða skrifa þeir frávikaskýrslu (sjá fylgiskjal 

nr. 5) og senda skólastjóra í tölvupósti en ef allt er skv. áætlun senda þeir honum stutta orðsendingu í 

tölvupósti um að svo sé.  

Nemendur taka einnig þátt í matinu því lögð er fyrir kennslukönnun, (sjá fylgiskjal nr. 6) þar sem nemendur 

eru beðnir um að leggja mat á þætti sem tengjast kennslu, námsgögnum og aðbúnaði. Þar sem skólinn er 

lítill er það á höndum skólastjóra að vinna úr kennslukönnuninni og fara yfir hana með hlutaðeigandi 

leiðbeinendum í viðtali þar sem rætt er hvað vel var gert, hvað betur mætti fara og hvaða úrbætur eru 

líklegastar til árangurs. Skólastjóri ræðir líka við nemendur um könnunina og falast eftir hugmyndum um 

hvernig hægt er að bæta skólastarfið. Nemendum er boðið að ræða könnunina í hópnum eða einslega og 

fyllsta trúnaði er heitið ef þess er óskað. Frávikaskýrslur eru vistaðar á google doc sem og úrvinnsla 

könnunarinnar og fundargerð (sjá fylgiskjal nr. 7) kennslukönnunarfundar skólastjóra og kennara. 

Í lok hvers námskeiðs eru nemendur einnig beðnir um að leggja stutt mat á námskeiðið í heild, (sjá fylgiskjal 

nr. 8). Matið er vistað á google doc. Námskeiðsmat er alltaf nafnlaust og er lagt fyrir á eyðublöðum. 

Á eyðublöðum er spurt um eftirfarandi þætti: 

o Aðbúnaður 
o Framkvæmd 
o Frammistöðu leiðbeinenda 
o Aðstoð 
o Námsefni 
o Viðhorf til frekara náms 

4.1.2 Þátttaka starfsmanna í gæðaeftirliti 

Þeir sem koma að starfi hjá Betri árangri funda á tveggja vikna fresti á föstum fundum (en oftar ef nauðsyn 

ber til). Skrifuð er fundargerð sem vistuð er á Google doc. (sjá fylgiskjal nr. 7). 
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Á þessum fundum er farið yfir faglega þætti, s.s. kennsluaðferðir, aðbúnað, námsgögn, endurgjöf, stöðu 

nemenda og stuðning við þá. Horft er til námsmskeiðsmats nemenda, umsagna þeirra og annarra 

viðskiptavina skólans, t.d. fyrirtækja, með skipulagningu og þróun í huga. Lögð er áhersla á að virkja 

starfsfólk til þátttöku í gæðaeftirliti og endurgjöf til stjórnenda. 

4.2 Viðmið um gæðastjórnun 

4.2.1 Ábyrgðarmaður gæðaeftirlits 

Gæðamál eru á ábyrgð skólastjóra og taka allir þeir sem koma að Betri árangri þátt í gæðastarfi. 

4.2.2 Ferlar gæðamats 

Nám á vegum Betri árangurs tekur mið af markmiðum námskráa í íslensku fyrir útlendinga. 

Eftirfarandi þættir eru til að tryggja gæði námsframboðs: 

1. Val á leiðbeinanda samkvæmt viðmiðum Betri árangurs (sjá kafla 2.4.1.) 

2. Námskeiðsmat (sjá kafla 4.1.1.) 

3. Fundir starfsfólks þar sem námsframboð og námsgögn og fl. er rætt (sjá kafla 4.1.2.)  

4. Aðstaða og aðbúnaður samkvæmt viðmiðum Betri árangurs (sjá kafla 1.2.1.) 

4.2.3 Gæðaviðmið  

Í lögum nr 27/2010 og reglugerð 1163/2011 um framhaldsfræðslu kemur fram að ráðherra veitir 

fræðsluaðilum viðurkenningu til að annast fræðslu byggi hún m.a. á tilvist gæðakerfis með áherslu á nám 

fullorðinna þátttakenda. Einnig kemur fram að fræðsluaðilar skuli meta fræðslustarf með kerfisbundum 

hætti og birta opinberlega upplýsingar um innra gæðamat. 

Betri árangur stígur nú sín fyrstu spor í gerð gæðahandbókar og styðst þar við gæðaviðmið EQM 

gæðakerfisins. Gæðahandbókin verður vistuð á google. doc en væntanlega síðar á My School þar sem 

skólinn er að vinna að samkomulagi við Stúdíu ehf um innleiðingu My School. Áætlað er að innleiðingu 

ljúki á haustönn 2020. 
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Í kafla 0.1 Áherslur Betri árangurs varðandi nám og umgjörð náms eru gæðaviðmið skólans sett fram.  

Í rammanum hér að neðan eru settir fram mælikvarðar, viðmið og markmið tengd gæðaviðmiðunum. 

Stefna Hvað er mælt Viðmið Markmið 

Betri árangur leggur sig 
fram við að bjóða upp á  
Íslensku fyrir 
útlendinga sem gagnast 
þátttkendum í lífi og 
starfi. Námið sé einnig 
eftirsóknarvert, fyrir 
þátttakendur og 
atvinnuveitendur 

Gagnsemi og ánægja 
með námskeið. 
Námskeiðsmat lagt 
fyrir þátttakendur um 
miðbik og við lok hvers 
námskeiðs. Þar er m.a. 
spurt um hvort 
viðkomandi muni mæla 
með námskeiðinu við 
aðra 

Að 90% þátttakenda á 
námskeiðinu telji sig 
hafa haft gagn og 
gaman að námskeiðinu 

Að 90% þátttakenda á 
námskeiðinu telji sig 
hafa haft gagn og 
gaman að námskeiðinu 

Betri árangur leggur 
áherslu á að sinna 
þörfum þeirra sem ekki 
hafa íslensku að  
móðurmáli og auðvelda 
þeim með náminu að 
skilja íslenska 
menningu og samfélag 

Fjölskyldustaða 
þátttakenda verði 
könnuð 

Að fá sem flesta 
foreldra sem ekki hafa 
íslensku að  móðurmáli 
en eru foreldrar barna í 
íslensku skólakerfi til að  
koma á námskeið og 
læra íslensku 

Að 40% þátttakenda 
séu foreldrar barna 
sem ekki hafa íslensku 
að móðurmáli en 
stunda nám í íslensku 

Að þeir sem bera 
ábyrgð á kennslu hjá 
Betri árangri hafi 
sérþekkingu og/eða 
reynslu af kennslu   í 
íslensku fyrir 
útlendinga. Að 
aðstoðarfólk tali 
tungumál þátttakenda 

Að þeir sem bera 
ábyrgð á kennslu hjá 
Betri árangri hafi 
sérþekkingu og/eða 
reynslu af kennslu í 
íslensku fyrir 
útlendinga. Að 
aðstoðarfólk tali 
tungumál þátttakenda 

Betri árangur leggur 
áherslu á að ráða 
leiðbeinendur sem hafa 
sérþekkingu og/eða 
reynslu af kennslu í 
íslensku fyrir 
útlendinga. 
Aðstoðarfólk tali 
tungumál þátttakenda 

Þekking og reynsla 
leiðbeinenda könnuð 
með ferilskrá þeirra og 
vistuð í í My School 

Betri árangur leggur 
áherslu á að 
leiðbeinendur taki mið 
af og leitist við að 
mæta eftirfarandi við 
kennslu á vegum 
skólans: 
*Þátttakendur eru í 
umhverfi sem er jafnvel 
mjög ólíkt því sem þeir 
eiga að venjast. *Þeir 
eru á öllum aldri og 
hafa ólíkar þarfir.  
*Verkefni séu hagnýt 
og tengist sem mest 
daglegu lífi og starfi 
þátttakenda 

 Að 90% þátttakenda á 
námskeiðum Betri 
árangurs telji sig hafa 
haft gagn af 
viðfangsefnum 
námskeiðsins 

Að 90% þátttakenda á 
námskeiðum Betri 
árangurs telji sig hafa 
haft gagn af 
viðfangsefnum 
námskeiðsins 
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4.2.4 Gæðamat og úrbætur 

Ábyrgðaraðili gæðamats og innri úttektar er skólastjóri Betri árangurs en allt starfsfólk kemur að 

gæðamálum. Sjálfsmat eða innri úttekt verður framkvæmd árlega og skal henni lokið fyrir 1. maí ár hvert 

og aðgerðaráætlun um úrbætur tilbúin til framkvæmdar eigi síðar en 1. júní ár hvert.  

4.2.5 Þátttaka starfsfólks í gæðaferli 

Allt starfsfólk Betri árangurs tekur þátt í framkvæmd gæðamála og við árlegt sjálfsmat munu starfsmenn 

staðfesta þátttöku í vinnu við sjálfsmatið með undirritun sinni, (sjá fylgiskjal nr. 11). 

5. Réttindi og skyldur nemenda 

Nemendur hafa rétt á því að leiðbeinendur Betri árangurs fari eftir kennsluáætlun og staðið sé við þau 

loforð sem námsmarkmið og kennsluáætlun skólans fela í sér.  Nemendur bera ábyrgð á eigin námi, 

framkomu sinni, umgengni og samskiptum við aðra nemendur og starfsfólk skólans. Réttur nemenda er 

tryggður með því að þeir fá í hendur gögn þar sem skýrt kemur fram hverju þeim er lofað og um leið til 

hvers er ætlast til af þeim í náminu og hvernig mat fer fram (sjá fylgiskjal nr 4). Stjórnendur bera ábyrgð á 

innritun og leiðbeinendur kennslunni. 

5.1 Ágreiningsmál 

Allir þeir sem stunda nám eða starfa hjá Betri árangri eiga rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í málefnum 

sem varða viðkomandi og skal ætíð tekið réttmætt tillit til skoðana þeirra sem málið snertir. 

Ágreiningsefnið rætt af virðingu og sanngirni og kapp lagt á  að leita lausna innan skólans. 

Vinnulýsing 

Tilgangur þessarar vinnulýsingar er að skýra meðferð mála þegar upp kemur ágreiningur í samskiptum 

nemenda og starfsfólks s.s. vegna brota á umgengnisreglum eða annarra ætlaðra brota. 

Umfang og ábyrgð 

Þessi vinnulýsing gildir fyrir meðferð ágreiningsmála milli kennara eða stjórnenda Betri árangurs annars 

vegar og nemenda hins vegar.  Horft skal til laga um framhaldsskóla nr. 92 frá 2008 og 

málsmeðferðarreglna stjórnsýslulaga nr. 37 frá 1993 m.a. hvað varðar andmælarétt. Skólastjóri ber ábyrgð 

á að unnið sé skv. þessari vinnulýsingu 
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Framkvæmd 

Leitast skal við að leysa ágreiningsmál innan skólans. Ágreiningsmálum sem varða einstaka nemendur og 

ekki leysast í samskiptum einstaklinga skal vísa til skólastjóra. Við vinnslu mála skal farið eftir ákvæðum 

laga um framhaldsskóla, stjórnsýslulaga um andmælarétt, meðalhóf o.fl., laga um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga auk upplýsingalaga. Ágreiningsmál fara í ferli þar sem skrifuð er frávika- og 

úrbótaskýrsla (sjá fylgiskjal nr. 5). 

Við töku ákvarðana um beitingu viðurlaga skal nemandi ávallt upplýstur um heimildir til að kæra ákvörðun 

skólans til mennta- og menningarmálaráðuneytis. 

Samskipti nemenda og starfsfólks, og brot á skólareglum 

Rísi ágreiningur milli nemenda, milli nemenda og kennara og/eða annarra starfsmanna skólans og takist 

hlutaðeigandi ekki að finna lausn á málinu skal því vísað til skólastjóra. Hið sama gildir komi fram 

upplýsingar um brot á skólareglum eða almennum hátternisreglum. 

Ef hegðun nemanda reynist verulaga áfátt ber að leita orsaka þess og reyna að ráða á því bót m.a. með 

viðtölum við nemanda. Starfsfólki skóla er óheimilt að beita líkamlegum refsingum og líkamlegu inngripi í 

refsingarskyni. 

Ágreiningur um námsmat 

Komi upp ágreiningur milli nemenda og kennara um mat úrlausnar/lokaeinkunn sem ekki tekst að leysa 

þeirra á milli geta nemendur snúið sér til skólastjóra og óskað eftir mati sérstaks matsmanns. Þá skal kveða 

til óvilhallan matsmann sem metur námsmat. Úrskurður matsmanns gildir og verður ekki skotið til æðra 

stjórnvalds.  

Ef ofangreint dugar ekki er nemendum vísað til næsta stjórnsýslusviðs (menningar og 

menntamálaráðuneyti) og starfsmönnum til viðkomandi stéttarfélags til að fá aðstoð. Í skólanum er komið 

ferli til að taka við ábendingum og/eða kvörtunum (sjá fylgiskjal nr. 12). 

Betri árangur leggur, í hvívetna, mikla áherslu á vönduð og fagleg vinnubrögð og persónulega þjónustu. 
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6. Lokaorð 

Hlutverk gæðahandbókarinnar er að lýsa þeirri starfsemi sem fram fer hjá Betri árangri og varðveita 

upplýsingar um starfsemi, þekkingu, menningarbrag og það verklag sem viðhaft er í skólanum. 

Gæðahandbókinni er líka ætlað að vera verkfæri til að styðja innri úttekt/sjálsmat sem fram fer innan 

skólans og verður framkvæmt árlega. Því skal lokið fyrir 1. maí ár hvert og aðgerðaráætlun um úrbætur 

tilbúin til framkvæmdar eigi síðar en 1. júní ár hvert.  

Efling gæðamála í skólanum verður vonandi til þess að Betri árangur getur þjónustað viðskiptavini sína 

betur og sömuleiðis styrkt starfsfólk sitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

7. Verkferlar 

7.1 Skipulagning námskeiða  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skipulagning námskeiðs hefst 

Gerð kostnaðaráætlunar 

Ákvörðun um sérhvert 
námskeið tekin 

tímasetning 
staðsetning 

kennari 

Er búið að ákveða alla 

grunnþætti 

námskeiðsins? 

Ráðning kennara 
verktakasamningur 

NEI 

JÁ 

Markaðssetning 
auglýsingar 

Búnaður og tæki 
húsnæði 

bókapantanir/prentun 
ritföng og pappír 

Verkferli lokið – næsti fasi hefst 
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7.2 Skráningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skráning á námskeið hefst 

Tekið er við skráningum 
í gegnum:  

síma 
tölvupóst 
heimasíðu 

Er búið að fylla öll 

námskeið? 

Tilkynningar til nemenda 
um upphaf námskeiðs 

gegnum síma/tölvupóst/samtöl 

NEI 

JÁ 

Verkferli lokið – næsti fasi hefst 

Skráningarfrestur 
móttaka skráninga 
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7.3 Upphaf námskeiðs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yfirferð áður en námskeið hefst 

Hafa samband við eða 
yfirfara eftir því sem við á: 

búnað 
námsefni 
kennara 

nemendur 
nafnalista 
netföng 

símanúmer 

Hagnýtar upplýsingar til 
nemenda: 

 mætingaskylda er 75% 

 nemendum ber að 
tilkynna forföll 

 verkefnaskil á réttum 
tíma 

 nemendur kynni sér 
kennsluáætlun 

 

 

Verkferli lokið – næsti fasi hefst 
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7.1 Kennsla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kennsla á námskeiðum hefst 

Kennarar hafi í huga 
eftirfarandi: 

 mismunandi þarfir 
nemenda til náms 

 ólíkur bakgrunnur 

 ólíkur aldur 

 ólík menning 
 

Námsmat 
kennarar bera ábyrgð á mati 

(símat). 

Námskeiðsmat 
sjálfsmat 

mat á framkvæms námskeiðs 

Verkferli lokið – næsti fasi hefst 

Námskeiðslok 
útskrift 

Viðurkenningarskjöl veitt 
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8. Fylgiskjöl 

Nr. 1 

  

 

Nr. 2 
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Nr. 3 
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Nr. 4 
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Nr. 5 
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Nr. 6 
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Nr. 7 

 

 

 

 

 



33 
 

Nr. 8 
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Nr. 9 
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Nr. 10  
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Nr. 11 
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Nr. 12 

 

 


